
Το προανάκρουσμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
 
1933-1934.  
Μαύρα σύννεφα καλύπτουν την Ευρώπη. Η φασιστική δικτατορία του 
Μουσολίνι  στην Ιταλία έχει ήδη αντικαταστήσει το δημοκρατικό 
πολίτευμα.  Η οικονομική κρίση οδηγεί σε απελπισία εκατομμύρια 
ανθρώπους. Στη Γερμανία, ο αγκυλωτός σταυρός παίρνει την εξουσία με 
μεθόδους βίας και τρομοκρατίας. Ο Χίτλερ, ανακηρύσσει το «Τρίτο Ράιχ», 
μια νέα αυτοκρατορική Γερμανία. Όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός του 
ναζιστικού τίθενται εκτός νόμου. Οι Εβραίοι, πρώτοι απ’ όλους, ως 
κατώτερη ράτσα, είναι στο στόχαστρο των φασιστών και των ναζιστών. Οι 
τσιγγάνοι, οι διανοούμενοι, οι κομμουνιστές και όσοι αντιστέκονται στο 
ναζισμό και στο φασισμό ακολουθούν. Η βία και η τρομοκρατία είναι 
κοινές μέθοδοι. Οι μελανοχίτωνες στην Ιταλία και τα τάγματα εφόδου (απ’ 
όπου θα προκύψουν αργότερα τα Ες-Ες) στη Γερμανία, τρομοκρατούν 
προπηλακίζουν, δέρνουν ή και δολοφονούν αθώους πολίτες αν τυχόν δε 
χαιρετίσουν τα φασιστικά σύμβολα. Η εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τα γράμματα και οι τέχνες ασφυκτιούν κάτω από τη μπότα 
των ολοκληρωτικών αυτών καθεστώτων. Οι διανοούμενοι που δε 
συμφωνούν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Ένας νέος 
μεσαίωνας απειλεί τον κόσμο με το σκοταδιστικό του πέπλο.  
 

1936. 
Στην Ελλάδα επιβάλλεται η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του Ιωάννη 
Μεταξά. Ο Μεταξάς αρχικά επέδειξε καρτερικότητα απέναντι στις ιταλικές 
προκλήσεις, προετοιμαζόμενος όμως ταυτοχρόνως για μια στρατιωτική 
αναμέτρηση στο πλευρό των Συμμάχων. Το μυστικό όπλο του Μεταξά 
ήταν η επιστράτευση με τα φύλλα πορείας. Ήταν μια πρωτοποριακή 
μέθοδος για την εποχή, όπου μπορούσε μέσα σε 2-3 εβδομάδες να 
συγκεντρώσει γρήγορα τον στρατό και να τον στείλει στο μέτωπο. Αυτό 
σε συνδυασμό με το ότι δεν έκανε νωρίτερα επιστρατεύσεις ήταν το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού για τους Ιταλούς, οι οποίοι πίστευαν ότι ο 
πόλεμος με την Ελλάδα θα ήταν εύκολος. 
 

  



1939-1940.  
Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν. Ο Χίτλερ έχει ήδη προσαρτήσει την 
Αυστρία, τη Ρηνανία, καθώς και Τσεχοσλοβακικά εδάφη. Η Ιαπωνία έχει 
ήδη εμπλακεί σε πόλεμο με την Κίνα. Ο Μουσολίνι καταλαμβάνει την 
Αλβανία.  Κατόπιν ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία ταυτόχρονα με τους 
Σοβιετικούς. Η Γαλλία και η Αγγλία, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. 
Η Δανία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλλία 
καταλαμβάνονται διαδοχικά σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών. Η 
παγκόσμια κοινή γνώμη αιφνιδιάζεται δυσάρεστα όταν η μεγάλη δύναμη 
της εποχής η Γαλλία υποτάσσεται στις ναζιστικές δυνάμεις του Χίτλερ σε 
λιγότερο από 2 εβδομάδες. Μέσα σε όλη την τραγωδία της Γαλλίας 
υπάρχει και κάτι που δίνει ελπίδα. Το εκστρατευτικό σώμα των 
Αγγλογάλλων 300.000 στρατός εγκλωβισμένο στη Δουνκέρκη διασώζεται 
με τρόπο απίστευτο. Όλα τα πλοιάρια μέχρι και οι βάρκες των Άγγλων 
διασώζουν όλο το στράτευμα μεταφέροντάς το από την περικυκλωμένη 
Δουνκέρκη στο νησί της Αγγλίας σε χρόνο 7 ημερών. Γιατί ο Χίτλερ δεν 
επιτέθηκε στον εύκολο στόχο; Τι τον εμπόδισε; Γιατί ολιγώρησε; Η ιστορία 
σε αυτή την ερώτηση δεν έχει απαντήσει 

Ο Χίτλερ προσφέρει στον Τσόρτσιλ «κλαδί ελιάς» όταν όλη η ηπειρωτική 
κεντρική Ευρώπη έχει πλέον υποταχτεί στη ναζιστική Γερμανία. Ο 
Ουίνστον Τσόρτσιλ εκφράζοντας το είναι κάθε Βρετανού αλλά και όλων 
των συμμάχων απαντά με σκοπό να ανυψώσει το ηθικό όλων όσων θα 
πολεμήσουν με το μέρος του: 

«Θα πολεμήσουμε στη Γαλλία, θα πολεμήσουμε σε θάλασσες και 
ωκεανούς, θα πολεμήσουμε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αιθέρες, 
θα υπερασπίσουμε το νησί μας, ό,τι και να μας κοστίσει, θα πολεμήσουμε 
στους διαδρόμους προσγείωσης, θα πολεμήσουμε στα χωράφια και στους 
δρόμους, θα πολεμήσουμε στους λόφους. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ!» 

 
Η Αγγλία που μένει μόνη της, βομβαρδίζεται ανηλεώς και ετοιμάζεται να 
αποκρούσει ενδεχόμενη επίθεση στο νησί της. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
πόλεμος είναι ήδη  ζοφερή πραγματικότητα.  
 


